Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Čechovo nábřeží 1791, 530 86 PARDUBICE

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 4. 10. 2015 obdržela Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. V souladu s § 5 odst. 3 tohoto zákona zveřejňuje Katastrální úřad pro Pardubický kraj
dotazy žadatele a znění odpovědi, kterou dne 14. 10. 2015 odeslal žadateli:
I. Prvních 5 otázek se týkalo investičních projektů obecně:
Otázka č. 1:
Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 - 2014 dle
následujícího dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky
určené na investiční projekty spolufinancované/financované z fondů Evropské unie/operačních
programů (EU) a prostředky určené na investiční projekty financované z vlastních/ostatních zdrojů
(ostatní).
Vysvětlující poznámka k otázce:
Obnovovací a modernizační investice = taková investice, která slouží k prostému nahrazení nebo
modernizaci používaného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (např. výměna
kopírovacího stroje nebo prostá stavební obnova části budovy).
Nová obligatorní investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého
hmotného nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný
hmotný nebo nehmotný majetek a současně povinnost realizace této investice je daná právně
závazným dokumentem, tj. např. zákonem, vyhláškou apod. (např. výstavba splaškové kanalizace
v případě obcí uložena právním předpisem, rozšíření výpočetní kapacity daná vyhláškou).
Nová rozvojová investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého hmotného
nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný hmotný nebo
nehmotný majetek a současně možnost rozhodnutí o této investici je v kompetenci organizace, tj. není
dáno právně závazným dokumentem (např. výstavba kulturního zařízení v případě obcí nebo výstavba
nového oddělení).
Odpověď na otázku č. 1:
Rok 2009:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

3 944,3

398,9
1 698,4

Rok 2010:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

915,5

Rok 2011:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

102,2

294,3

Rok 2012:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

1 905,5

286,7

Rok 2013:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

487,5

234,5
23

Rok 2014:
Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:
Nové obligatorní investice - EU:
Nové obligatorní investice - ostatní:
Nové rozvojové investice - EU:
Nové rozvojové investice - ostatní:
Ostatní investice - EU:
Ostatní investice - ostatní:

1 399,6

123,5

Otázka č. 2:
Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, hodnocení
a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte odkaz pro stažení
dokumentu z internetu.
Odpověď na otázku č. 2:
Ne.
Otázka č. 3:
Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte), jak často využíváte uvedený
postup/metodu při posuzování/hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé
organizace.
Vysvětlující poznámky k otázce:
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na
politickém nebo manažerském rozhodnutí = posouzení investice založené na expertním posouzení
nebo rozhodnutí politické reprezentace či vedení dané organizace bez využití předcházejících
postupů/metod.
Nákladové metody = posuzování investice pouze z hlediska investičních a provozních nákladů, tj.
bereme v potaz pouze nákladovost dané investice.
Metody založené na hotovostních tocích = posuzování investice z pohledu investičních a provozních
nákladů a současně investičních a provozních výnosů, tj. bereme v potaz jak náklady, tak výnosy
plynoucí z dané investice.
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy = posuzování investice z pohledu nákladů a přínosů,
které nejsou přímo finančně vyčíslitelné, tj. např. počet zachráněných životů, množství ušetřeného
času, snížení/zhoršení dopadu na životní prostředí či zvýšení/snížení hlukové zátěže.
Odpověď na otázku č. 3:
Investice spolufinancované/financované z fondů Evropské unie / operačních programů:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

Investice financované z vlastních/ostatních zdrojů:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

x

Obnovovací a modernizační investice:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

x

Nové obligatorní investice:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

x

Nové rozvojové investice:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

x

Ostatní investice:
vždy
Expertní odhad či odborná diskuse
zainteresovaných pracovníků nebo
posouzení projektu založené na politickém
nebo manažerském rozhodnutí:
Nákladové metody:
Metody založené na hotovostních tocích:
Metody zohledňující nefinanční náklady a
přínosy:

většinou
ano

většinou
ne

nikdy

nevím

x

Otázka č. 4:
Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projektů? Pokud ano, popište jejich
průběh. V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný dokument, přiložte
její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.
Vysvětlující poznámka k otázce:
Postaudit = zpětné posouzení a následné poučení se z realizace investičního projektu. Jedná se např. o
posouzení dosažených cílů v kontextu cílů plánovaných, zhodnocení přispění daného projektu
k činnosti/cílům organizace, zhodnocení plnění rozpočtu, zhodnocení efektivity projektu, posouzení
příčin úspěchu/neúspěchu projektu, zhodnocení rizik apod.
Odpověď na otázku č. 4:
Postaudity se na Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj nerealizují.
Otázka č. 5:
S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U každého
okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují.
Vysvětlující poznámka k otázce:
Problém = Problém označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo
nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení.
Odpověď na otázku č. 5:
Odhadovaný výskyt problému u projektů:
vždy
Problémy spojené s překročením
schváleného rozpočtu:
Problémy spojené s prodloužením
plánované doby realizace projektu:
Problémy spojené s výběrem
dodavatele/zhotovitele dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Problémy spojené s vybraným
dodavatelem/zhotovitelem:
Problémy s kvalitou/požadovanou
funkcionalitou zhotoveného/dodaného
díla nebo problémy s reklamací vad:

více než u
poloviny

u méně než
poloviny
x
x
x
x

x

nikdy

nevím

Implementační problémy spojené se
začleněním do vlastní organizace a její
činnosti (např. nepřijetí nebo
nedostatečné zaškolení personálem):
Ostatní problémy výše neuvedené:

x
x

Prostor pro dílčí komentář ke každému problému:
Problémy spojené s překročením
schváleného rozpočtu:
Problémy spojené s prodloužením
plánované doby realizace projektu:
Problémy spojené s výběrem
dodavatele/zhotovitele dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
Problémy spojené s vybraným
dodavatelem/zhotovitelem:
Problémy s kvalitou/požadovanou
funkcionalitou zhotoveného/dodaného
díla nebo problémy s reklamací vad:
Implementační problémy spojené se
začleněním do vlastní organizace a její
činnosti (např. nepřijetí nebo
nedostatečné zaškolení personálem):
Ostatní problémy výše neuvedené.
II.

Komentář:
Zde pouze výjimečně, se schválením Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního.
Stává se hlavně u stavebních investic.
Klasické problémy - vyloučení uchazeče, nepřihlášení
uchazeče atd.
Protože je cena ve většině případů jediným kritériem,
kvalita díla samozřejmě není vždy dostačující.
Protože je cena ve většině případů jediným kritériem,
kvalita díla samozřejmě není vždy dostačující.

Též zcela výjimečně.

Dalších 5 otázek se týkalo investičních projektů financovaných (spolufinancovaných) z fondů
EU / operačních programů.

Otázka č. 6:
Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizaci proplacen, resp. doposud ještě nebyl
proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programovacího období
2007 - 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci investičních
projektů? O kolik se jedná celkem projektů?
Otázka č. 7:
V čem se investiční projekty financované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího
období 2007 - 2013 obecně liší od ostatních investičních projektů realizovaných vaší organizací
z vlastních/ostatních zdrojů (tj. ze zdrojů mimo dotace EU / operačních programů)?
Otázka č. 8:
U kolika projektů za období 2009 - 2014 jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho parametry
upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní výzvy a/nebo
pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt realizovali zcela
z vlastních/ostatních zdrojů? Uveďte odhadované počty projektů s daným přístupem.
Otázka č. 9
Stanovte pořadí 1. - 10. dle četností výskytu, jaké hlavní problémy obecně vyvstaly u dotovaných
projektů během realizace z důvodů financování formou dotace.

Otázka č. 10:
Kdybyste projekty dotované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 2007
- 2013 realizovali z vlastních zdrojů, o kolik % by dané projekty byly levnější/dražší? Uveďte
procentuální vyjádření se znaménkem „plus“ (projekty financované z vlastních zdrojů jsou dražší)
nebo se znamenákem „mínus“ (tyto projekty jsou levnější), popř. hodnotu „0“, pokud jsou stejně
drahé.
Odpověď na otázky č. 6 až 10:
Vzhledem k tomu, že Katastrální úřad pro Pardubický kraj v rámci programovacího období 2007 2013 nežádal o finanční podporu (dotaci) na realizaci investičního projektu z fondů EU / operačních
programů, nebude na otázky č. 6 až 10 odpovídat.

Ing. Karel Švarc v. r.
ředitel
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj

